Referat for bestyrelsesmøde den 3. juni 2021
Til stede: Erik, Gudrun, Charlotte og Lisbeth
Afbud fra Mette, som er klar ved telefonen

1. Godkende referat fra sidst. Tror sidste var den 18. juni
Godkendt
2. Hvordan ser vores konto ud. Charlotte
Charlotte havde et kontoudskrift med til alle.
Der er 116311,76 kr. på kontoen.
I 2021 er der indkommet fra
Næstved kommune
8000,00 kr.
Guldborgsund kom.
8000,00 kr.
DH lokalpulje
10000,00 kr.
3. Tur til skovtårnet. Gudrun og Mette.
Turen til Tårnet bliver d.22. august 2021
Kredsen står for alle udgifter, tilmeldte betaler egen transport.
Mette og Gudrun laver en rekognosering tur til Tårnet og ser på muligheder for
fælles spisning med afstand.
Medbragt mad må ikke spises i området.
Er der ingen muligheder, undersøges det, om Golfklubben kan lave et tilbud
med brød.
Sidste mulighed er at medbringe sandwich, sodavand til alle, som nydes
udenfor området.
Indkøb af:
Vådservietter
Sprit
Deltagerne skal have en godkendt covid test eller coronapas med.
Husk mundbind.
Lisbeth udformer en annonce som skal i bladet senest d. 25.5.21 og på
Facebook.
4. Bornholm. Gudrun og Mette.
I alt deltager 51 voksne og 18 børn = 69
Fra kredsen deltager i alt 8
Der er ikke noget nyt siden sidst.
5. Visioner for fremtiden. Hvad vil vi og hvordan kommer vi derhen. Mette.
Udskydes til næste møde.
6. Hvis der er tid så referat fra HB som er sendt på mail.

Der er sendt et referat ud.
7. Evt.
”Gudrun spørger til vores jakker”.
Erik har ikke længere mulighed for at bestille jakker. Gudrun har set at
Andreas fra KBH kan skaffe jakker med 20% rabat.
Gudrun kontakter Andreas og laver en aftale. Vi har et ønsker om grå jakker
med orange logo.
Lisbeth fortalte on arrangementer i DH
15. juli
Nyt møde Hos Erik
Emne visioner for fremtiden.
Lørdag d. 24 juli
Fælles spisning for bestyrelsen hos Gudrun. Begynder kl. 13.00. Så er der
mulighed for at være ude på terrassen med afstand
Referent Lisbeth

